
RADA POWIATU
GCROWSKIESJ

UCHWAŁA NR xxxtl/222l2o2l

RADY PoWIATU GóRoWsKIEGo

z dnia 30 listopada 2O2L r,,

W sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 roku o działalnościpożytku publicznego io wolontariacie, na2022rok.

Na podstawie art. 12 pkt 1L ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2o2o r. poz. 9Żo z poźn. zm.) oraz art. 5a ust. ]. ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego io wolontariacie (Dz. U. z2oŻor.,poz.
1057 z późn. zm.)
Rada Powiatu Górowskiego uchwala, co następuje:

5 1. Uchwala się Program współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustavrry z dnia 24 kwietnla 2003 r.

o działalności pożytku publicznego iowolontariacie na2o2?. rok, którystanowi załącznik nr L

do niniejszej uchwały.

$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Górowskiego.

9 3. Uchwała wchodziw życie z dniem 1stycznia ŻoŻ2r.

PRzEwoDNICZĄcY
RADY/OWTATU

, *{rśrffiu*",



UZASADNIENIE

Do UCHWAŁY NR xxxlll222l2.o21.

RADY PoWIATU GóRoWsKlEGo

z dnia 30 listopada2O2Lr.

Program współpracy jest jednym z podstawowych dokumentów określających zakres

i zasady współdziałania Powiatu Górowskiego z podmicltami prowadzi1cymi działalność

w sferze pożytku publicznego. obowiązek uchwalania tego programu wynika z zapisów

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która

nakazuje organom administracji publicznej współdziałanie z organizacjarrri pozarządowymi

oraz podmiotami, o których mowa W art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy przy realizacji zadań

publicznych.

Rada Powiatu Górowskiego przyjmując roczny Program współpracy z organizacjami

pozarządowymi i innymi podmiotami deklaruje budowanie dialogu obyuratelskiego, chęć

umocnienia lokalnych działań, stworzenia warunków do powstawania inicjatyw i struktur

funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej oraz wyraża chęć realizacji zildań ustawowych

w ścisłym współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi.

opracowany Program został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi i innymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zgodnie z Uchwałą

nr XLV|l/].98/10 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 listopada 20].0 r.

Konsultacje ogłoszone były na stronie internetowej Starostwa Powiatowego

www'powiatgora.p|. Trwały w terminie od dnia 8 do 2Ż października 2o2L r '

Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość zgłaszarria zmian pocztą elektroniczną,

tradycyjną i osobiście w siedzibie Starostwa.

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych propozycji

zmian do przedstawionego do konsultacji projektu Programu współpracy.



Zalą<:znik nr 1do uchwały nrXXXll/ŻZL/ZoZt

Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 listopada 2o2t r'

POSTANOW!EN!A OGOLNEi

Sr

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowi jedną z form
realizacji zadań własnych Powiatu Górowskiego'

2. Program współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi stanowi element
polityki społecznej, której celem jest zaspokajanie potrzeb społeczności Powiatu
Górowskiego. Program określa formy, zakres i zasady współpracy.

3.Celem współpracy jest objęcie nią moż|iwie najszerszych obszarów aktywności
obywatelskiej społeczności powiatu.

4. llekroć w Programie jest mowa o:
-ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz' U. z2o2o r.t poz. Io57 z późn. zm.|,
-programie - rozumie się przez to Program współpracy Powiatu Górowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymi,-.nionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
na 202Ż rok,

-Powiecie - rozumie się przez to Powiat Górowski,
-konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust.
2 ustawy,

-organizacji pozarządowej - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy.

CELE PROGRAMU

Sz

Celem głównym programu jest udzielanie pomocy i wsparcia organizacjonn pozarządowym
w celu wspólnego działania na rzecz aktywizacji i poprawy życia mieszkańców Powiatu
Górowskiego.

s3

Celami szczegółowymi programu są:
L)powierzanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych.
2)wspieranle działań na rzecz umacniania istniejących i pobudzania nowych inicjatyw

związanych z powstawaniem nowych organizacji pozarządowych w Povuiecie Górowskim
działających dla dobra lokalnej społeczności,

3)umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za rozwój lokalnego
środowiska,

4)integracja i wspólne działanie organizacji pozarządowych i Starostwa Powiatowego
zmierzające do realizacji sfery zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. L ustawy,

5)promocja działa l ności orga n izacj i poza rządowych,
6)poprawa jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie potrz:eb społecznych'



zAsADYWsPoŁPRAcY

$ą

Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi opiera się na następujących zasadach:

1) pomocniczości - samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym w niezbędnym
zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej,

2| partnerstwa - współpraca równorzędnych dla siebir'' podmiotów w rozwiązywaniu
wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem Wytyczonych celów,

3) suwerenności - szanując swoją autonomię powiat i organizacje pozarządowe nie
narzucają sobie wzajemnie zadań, posiadają zdolność do bycia podmiotem prawa,

4') efektywności - wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji
zadań publicznych,

5) uczciwej konkurencji - równe traktowanie wszystkich podmiotów W zakresie
wykonywanych działań,

6) jawności - procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonania zadania są jawne.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY

ss

Współpraca Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarzęldowymi dotyczy realizacjl zadań
publicznych określonych w art. 4 ust. J. ustawy, w zakresie odpowiadającym zadaniom
Powiatu.

FoRMY WSPóŁPRACY

$e

Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na terenie Powiatu Górowskiego będzie realizowana w następu.iących formach:

1'. powierzenie wykotlania zatlań publicznych na zasadach określonych W ustawie;

2. wzajemne informowanie slę o kierunkach planowanej działalności i współdziałanie w celu
ujednolicenia i zharmonizowania tych kierunków poprzez:
l) publikowanie informacji, ogłoszeń, aktów prawnych istotnych dla organizacji

pozarządowych, na stronie internetowej starostwa W zakładce ,,organizacje
pozarządoWe",

2) udział przedstawicieli organizacji pozarządowych na sesjach Racly Powiatu oraz
posiedzeniach komisji Rady Powiatu, z prawem zabierania głosu, na których
dyskutowane będą projekty uchwał odnoszących się do zagadnień związanych
z działalnością organ izacji,

3) przekazywanie przez organizacje pozarządowe inlbrmacji o przelwidywanych lub
realizowanych zadaniach sfery publicznej.

3. konsultowanie z organizacjami pozarządowymi prcljektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organ izacji :



1) informowanie - poprzez stronę internetową powiatu - przedstarirlicieli organizacji
o planowanych sesjach Rady Powiatu, na których dyskutowane będą projekty uchwał
odnosząrych się do zagadnień związanych z działalnością organizacji,

2) udostępnienie projektów uchwał odnoszących się do zagadnień związanych
z profilem działa!ności tych organlzacji,

4. udzielanie wsparcia pozafinansowego poprzez:
1) doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej przez pracowników Starostwa

Powiatowego,
2| wsparcie organizacji pozarządowych przy organizacji spotkań, im;crez, konferencji,

konkursów, szkoleń itp.,
3) nieodpłatne udostępnianie sprzętu, sal oraz pomieszczeń, będących w dyspozycji

Powi atu, na działa l ność statutową o rga n izacj i poza rzą.dowych,
4) promocję działalności organizacji pozarządowych nel stronie internetowej Starostwa

Powiatowego.

PRIORYTETOWE ZADAN IA PUBLICZNE

Sz

Powiat współpracuje z organizacjami pozarządowymi W sferze zadań publicznych
wymienionych w art. 4 ust. L ustawy.
w ŻoŻ2 roku priorytetowe zadania publiczne będą obejmor,rlały następujące obszary:

1. Nieodpłatna pomoc prawna oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa
2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
3. Ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia.
4. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
5. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
6. Wspieranie, rozwój i promowanie kultury.
7. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
8. Kultura fizyczna i sport.

OKRES REAIEACII PROGRAMLI

$s
Program współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok
obowiązuje od dnia 1 stycznia Żo2Ż roku do dnia 3L grudnia Żo2Ż roku.

sPosóB REALlzAcJl PRoGRAlvlU

se
Współpraca Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi polega w szczególności na:
1.ogłoszeniu konkursu na realizację zadań publicznych oraz powoływaniu komisji

konkursowych,
2.wyborze najkorzystniejszych ofert realizacji zadań publicznych na podstawie rekomendacji

komisji konkursowych;
3. prowadzen iu b ieżącej współpracy z organ izacja m i poza rządowym i,



4.podejmowaniu inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań ważnych
dla lokalnego środowiska,

5.doradztwie i udzielan iu pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym,
6.prowadzeniu zakładki ,,organizacje pozarządowe" na stronie powiatu wwrłl=poĘą!re1ą p!
7.konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego

w sferach dotyczących zadań statutowych organizacji pozarządowych,
8.sporządzaniu sprawozdań z realizacji Programu współprac1t z organizacjami pozarządowymi.

WYsoKośĆ śnooróW PRzEzNAczoNYcH
NA REALlzAcJĘ PRoGRAMU

Wysokość środków planowanych na realizację programu: 0,rJ0 zł' (zero złotych).

W związku z realizacją uchwały nr XXXll/L88/t4 Rady Powiatu Górowskiego z dnia
20 lutego 2oL4 r. w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego dla Powiatu Górowskiego, nie
przewiduje się udzielania wsparcia finansowego na realizację zadań publicznych.

sPosóB ocENY REALlzAcJt PRoGRAMU

s11

1. Bieżącym monitoringiem realizacji programu zajmurje się Wydział organizacyjny
i Spraw Społecznych.

2. Miernikiem efektywności realizacji programu są:
1) liczba ogłoszonych konkursów;
2) liczba ofert, które wpłynęły od organizacji pozarządowycl'l;
3) liczba umów zawartych z organizacjami pozarządowymi;
4)wysokość środków finansowych, przekazanych z buclżetu państwa, przeznaczonych

na realizację zadań publicznych;
5) liczba osób, które były adresatami działań publicznych realizowanych przez organizacje

pozarządowe;
6) liczba organizacji wynajmujących pomieszczenia Staro:;twa Powiatowego na realizację

celów statutowych.
3.Program współpracy opublikowany zostanie na stronie internetowej Starostwa

Powiatowego W Biuletynie lnformacji Publicznej oraz W zakładce ,,organizacje
pozarządowe".

INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ
O PRZEBIEGU KONSULTACJ!

912

1. Sposób przeprowadzenia konsultacji programu został określony W uchwale
Nr XLVll/198/1o Rady Powiatu Górowskiego z dnia 1[0 listopada 2010 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi

S1o



i podmiotamiwymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projr-.któw aktów prawa miejscowego
Powiatu Górowskiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

2. organizacje pozarządowe mają prawo wspólnie kształtować zakres rocznego programu
poprzez zgłaszanie wniosków, uwag i propozycji do Starostwa. Forrnularz konsultacji
programu dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

3. Konsultacje społeczne projektu programu współpracy Powiatu Górowskiego
z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w terminie: 8-ŻŻ października
ŻoŻL r., poprzez zamieszczenie projektu programu wspriłpracy oraz formularza zmian na
stronie internetowej Starostwa Powiatowego !l,l/W.powlalEgląpl W zakładce
,,orga nizacje pozarządowe".

TRYB PoWoŁYWANlA l zAsADY Dz:lAŁANlA
KOMISJI KONKURSOWYCH

513

I. Zarząd Powiatu po ogłoszeniu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
powołuje w drodze uchwały komisje konkursowe do oceny złożonych ofr:rt.

2. Zarząd Powiatu powołując komisje konkursowe wskazuje ich przewodniczącego
i wiceprzewodniczącego.

3. Posiedzenie komisji konkursowych jest prawomocne, jeżeli uczestniczy ul nich co najmniej
połowa członków komisji.

4. Do zadań komisji konkursowych należy:
- opiniowanie złożonych ofert,
- przygotowanie wykazu ofert rekomendowanych do otrzymania dotacji,
- sporządzenie protokołu z prac komisji,
5' ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokon uje Zarząd Powiatu.

PosTANoW!ENIA KoŃcoWE

s14

Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.


